
Montāžas instrukcija 
 

Vienmēr strādājiet uz cietas, izturīgas un pieejamas virsmas. Renovācijas gadījumā, esošais jumts, piem. bitumena šindeļu segums nav jānoņem, jo tas var kalpot 
par apakšklāju. Jaunbūvei vienmēr ieteicams uzklāt jumta apakšklāju. Jumtiem ar slīpumu zem 10° nav piemērots “EASY-PAN” jumta segums. 

 
 

                                                                                     Tā kā šī ir universāla un elastīga sistēma, kas piemērota jebkura izmēra jumtiem bez paneļu saīsināšanas, vispirms Jums   
                                                                                               jānosaka, cik pavisam “EASY-PAN” jumta paneļu būs nepieciešami platumā un augstumā. 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                               “EASY-PAN” Vēja mala (= y). Sadaliet jumta augstumu ar 81 un noapaļojiet uz augšu. 

                                                                                                               Reiziniet šo (noapaļoto) skaitli ar divi, priekš kreisās un labās malas. 

                                                                                                                                        Piem.: 210/81 = 2,59, noapaļot uz augšu 3 x 2 = 6 gab. vēja malas. 

                                                                                                                                                      “EASY-PAN” Pašurbjošās skrūves ar EPDM paplāksni. Lai uzmontētu 5 loksnes ar  

                                                                                                                                                      jumta segumu, ieskaitot vēja malas un jumta kori, nepieciešams aptuveni 40 skrūves.                                            

                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                         “EASY-PAN” Paneļi platumā (= x). Ņemiet kopējo jumta platumu, sadaliet to ar 79 

                                                                                                                                         (paneļu redzamā daļa) un noapaļojiet to, piem.: 295 / 79 = 3,7 noapaļot uz augšu 

                                                                                                                                                       4 paneļi. “EASY-PAN” Paneļi augstumā (= y). Ņemiet kopējo jumta augstumu,                                                                                                                                           

                                                                                                                                                       sadaliet to ar 110 (redzamā daļa) un noapaļojiet to. Piemēram: 210/110 = 1,9 ar 2 

                                                                                                                                                       noapaļot uz augšu. Jums nepieciešams pasūtīt jumtam 295 x 210 = 4 x 2 = 8 paneļus. 

 



 

                                                                                                                               “EASY-PAN” Jumta kore (= z). Sadaliet jumta kores garumu ar 81 un noapaļojiet. 

                                                                                                                                           Piemēram: 295 / 81 = 3,64 = 4 gab. jumta kores, 

                                                                                                                                           “EASY-PAN” Jumta kores noslēgums. 

                                                                                                                                                         Izmantojiet tikai tad, kad pielietojat vēja malas: uz jumta kopā 2 gab. 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. Sāciet ar vēja malas piestiprināšanu         2. Turpiniet abās jumta pusēs,                        3. No jumta kores uzzīmējiet horizontālu     4. Katra vēja mala ir aprīkota ar neitrālu 

abās jumta pusēs. Vienmēr sāciet no            vienmērīgi izliekot vēja malas gar krīta         krīta līniju +/- 5 cm. Šī līnija atbilst                  virsmu, aptuveni 7,5 cm. Tādā veidā mēs 
apakšas un pieskrūvējiet jumta ārpusei        līniju, pārklājoties visā jumta augstumā,      pēdējās paneļu rindas augšējai robežai.         izveidojam neitrālu atstarpi, kuras maks.           
ar vienu skrūvi no jumta malas apakšas.      pēc tam pieskrūvējot pie jumta daļas.                                                                                          vērtība ir 2 x 7,5 cm (15 cm) uz kopējā 
                                                                                                                                                                                                                                          jumta platuma, kas atbilst viena pilna pa- 
                                                                                                                                                                                                                                                                    -neļa viļņa platumam. Šī neitrālā virsma 
                                                                                                                                                                                                                                          tiek izmantota, lai vienkāršotu paneļu 
                                                                                                                                                                                                                                          proporcionālo sadalījumu uz jumta. 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                  



 

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                             

 

5. Vienmēr strādājiet pilnās rindās, no         6. Vienmērīgi sadaliet paneļu apakšējo        7. Izmantojiet kopējo paneļa platumu           8. Pēdējo paneli var nobīdīt zemāk un 
kreisās uz labo un no apakšas uz augšu.      rindu starp vēja malām un pieskrūvējiet      (5 paneļu "viļņi") un precīzi novietojiet         piestiprināt pie iepriekšējā paneļa, ja 
Vienmērīgi sadaliet paneļus visā jumta        tos pie apakšas, izmantojot divas skrūves.  paneli uz iepriekšējās plāksnes, tai                 nepieciešams.   
platumā un augstumā.                                    Vienmēr pieskrūvējiet paneli viļņa plate.     paredzētā vietā. 
                                                                            iekšpusē, aptuveni 2 cm zem vertikālās 
                                                                            malas. 
                                               

 
9. Turpinām ar nākamo rindu tādā pašā      10. Nosedziet jumta kores galu ar kores      11. Izlieciet vienmērīgi kores daļas visā        Apsveicam! 
veidā. Paneļu augšējai rindai jāatrodas        noslēguma detaļu. Novietojiet šo V veida   jumta garumā un piestipriniet pie abu         Ar veiksmīgu padarītu darbu un jauno 
aptuveni 5 cm attālumā no jumta kores      detaļu vienā līmenī ar kores augšdaļu un    vēja malu galiem un vietās, kur paneļi          EASY-PAN jumta segumu!     
(krīta līnija atzīme), lai pēc tam tur               nostipriniet to. Divas augšējās malas           pārklājās viens ar otru. 
novietot jumta kori. Katrs panelis ir jā-        salieciet uz iekšpusi jumta virzienā. 
-pieskrūvē, izmantojot montāžas skrūves,   
aptuveni 6 skrūves uz paneļa.  
 
 


